
UMOWA z dnia

zawarta w wyniku przeprowadzonego postępołvania w tr5,bie art. 2 ust. 1 pk1 1 ustawy z II wrzęśnia2}I9 r, -
Prawo zamówień publicznych Qz, U. poz. 2019 ze zm.), oraz na podstawie § 6 Regrrlaminu zamówień

publiczrrych, który stanowi ZŃączńk nr 1 do Uchwały nr '71119612I Zarządll Powiatu w Świdwinie z dnia 14

stycznia 2021 roku,

Pomiędzy:
Zespolem Szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Źeromskiego w Świdwinie,
zwanym rv dalszei treści umowy ,,Zamańającym", w imieniu, którego dńŃa,.
Daniel Nowak- Dyrektor

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą"

§1 Przedmiot unowy

I. Przedmiotem zamówienia jest Zlkup i dostawa 3 interalityrrnych monitorów dotykowych, dla Branżowej
Szkoły I Stopnia - Znspół Szkót Rolniczych Centrum Ksztalcenia Zawodonego im. Stefana Żrromskiego w
Świdwinie w ramach progĘlmu ,*Ąktlwna tablica" Wymaga się, aby przedmiot umowy, o którym mowa w ust.
1 odpowiadał wfmogom obowiązujących norm i przepińw prawa i był zgodny z zapllaniem ofertorłym
Zamawiającego z dńa I'7.7L202I t.

2. Wykorrawca oświadcza, że posiada umiejętności i uprarvnienia konieczne dla prawidłowego wykonania
przedmiotu rrmowy oraz żę wykona je z najwyższą staralrrością, prar,vidłowo pod względem jakościowym.

3. Wykonawca zobowiązlle się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Zamańającego zg}oszonych w ramach
grł,arancji na zasadach określonych niniejszą umową oraz przepisami Kodeksrr Clwilnego.

§2 Termin wykonania

1. Wykonawca zobowiązLrje się wykonać przedmiot zamówienia od dnra podpisarua umowy do 15 grudnia}}Zl r.

z zachowaniem cen zapfoponowanych rv formularzu cenowym.

§3 Wynagrodzeńe

1. Strony ustalają, ze obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa
w § 1, zgodnie ze ńożonąofertą Wykonawcy - jest uynagrodzenie brutto.

2 Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie kosz§ Qączne z kosztami dostawy do Zamalviającego)
związane z realizacją zadańa. Zadne niedoszacowanie, pominięcie, brŃ rozpozrtzmia nie moze być i ńebędzie
podstawa do żądania zmiarty wysokości wl.nagrodzenia.

3. Wlpłata wynagrodzenia rrastąpi gotówką po dostarczeńu wymaganego sprzętu na podstawie fŃtury i protokołu
odbioru.

4. Rachunek wilrien obejmować dane:

Nabywca: Platnik:
Powiat Świawinst l Zespcń Szkoł Rolnicryc7tCKZ
ul, Mieszka I 16 ul. Szczecińska 88
78-300 Świdwin 78-300 Śr,vidwirr
NIP: 672-172-29-85

§ 4 Warunki gwararrcji

1. Wykonawcaldziela 24 miesiące gwarancji na dostarczony spzęt zgodny zprzedmiotem zamówięnialiczac od
dńa podpisania protokołu przekazanta.
2. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o wystąpieniu wad w przedmiocie umo\łTl objętym
gwarancją i rękojmią, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Nieusunięcie wad w terminię określonym przez strony jest obciążone karą ulnowną w .lłysokości 1% warlości
rł,l,nagrodzenia umownęgo brutto.



§ 5 Katy ulnowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę rrmowną:

a) za opóźnienie w wykonaniu prac, w wysokości 0,2oń uynagrodzęńa wynikającego z umowy za każdy
dzień opóznienia.

b) za każdy stwierdzony przypadek nienalerytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemll
karę umowną rv wysokości ],%o wartości wynagrodzenia rrmownego brutto, określonego w § 4 rrst. 1

rurueJSZeJ Lrmowy,

2. Wykonawca v\T ńa zgodę rn potrącenie kar umownych z rłynagrodzenia umownego.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowańaprzewyższającego vysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 6 Odstąpienie od unowy - postanowienia ogólne

I .Zanawiającemu przysługuje plawo do odsĘpienia od umowy:
a) W razię wl,stąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie lezy łv interesie

Zamawiającego, ezęgo nie rnozna było przewidzięć w chwili zawarcia umowy.
2 .Wykonawcy przysfuguje prawo odstąpienia od umorły w szczególności, jezeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaĘ faktury w terminie l - go miesiąca od upĘwu
tenninu na zapł,atę faktur określonego w niniejszej urnorł.ie. pomimo dodatkou,ego pisemnego rr ezr,vania.

b) Zamańający odmawia bezlzasadńonej przyczyny odbioru zamówionego sprzętu.
3, OdsĘlienię od umowy wiruro nasĘpic w formie pisemnej pod rygorem nięważności takiego oświadczenia i
powinno zańerac uzasadnienie i moze nasĘpić w terminie 30 dni od porvzięcia wiadomości o powl,zszych
okolicznościach

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosołvanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo zamówień publicznycli.

2. wszękie zmiany niniejszej umowy wymagająformy pisemnej pod rygorem niewazności.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle reńizacji ńniejszei umo\łT/ rozstrzygać będą sądy powszechne właściv,e dla

siedziby Zamaw iaj ące go .

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzacĘ po jednym dla kżdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY W\aKONAWCA


